BİR YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU OLARAK TIP FAKÜLTESİ MEZUNUNUN YETERLİLİKLERİ
1. Tıp alanının en yeni bilgilerini içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel
kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve
kullanabilmek.
2. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları,
fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve
konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; tıp alanında sıradan
problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar
yapabilmek.
3. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına herhangi bir tıbbi konu ile
ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek
ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve
sözlü olarak aktarabilmek.
4. Kazanmış oldukları öğrenmeyi öğrenme becerileri sayesinde, bağımsız
olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini göstermek.
5. Mesleki faaliyet ve projelerde, öngörülemeyen karmaşık durumlarda
sorumluluk alarak karar verebilmek.
6. Tıbbi alandaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları
planlayıp yönetebilmek.
7. Tıbbi alandaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim
kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8. Tıbbi alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
9. Sağlık ve tıpla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip
olmak.
10. İs güvenliği ve çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İSE MEZUNİYET AŞAMASINDA ÖĞRENCİNİN
SAHİP OLMASI GEREKEN YETKİNLİKLER
1. Hekim
2. Bilim insanı
3. Profesyonel
4. İletişimci
Bu alanlar kapsamında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezununun yetkinlikleri
aşağıda sıralanmıştır:
1. Hekim
a. Hastayı sosyal çevresi ile bütün olarak değerlendirebilir ve
meslektaşlarıyla tartışabilir
b. Farklı klinik durumları tanıyabilir ve yönetebilir
c. Tıbbi kapsamda hastaları ve meslektaşları ile etkili olarak iletişim
kurabilir
d. Acil durumlarda tıbbi bakım sunabilir
e. Güvenli, etkili ve ekonomik olarak ilaçları reçeteleyebilir
f. Girişimsel müdahaleleri etkili ve güvenli bir şekilde uygulayabilir
g. Tıbbi kapsamda bilgileri etkili olarak kullanabilir
2. Bilim İnsanı
a. Biyomedikal bilimsel prensipleri, yöntem ve metodolojiyi tıp
uygulamasına aktarabilir
b. Psikososyal prensipleri, yöntem ve metodolojisini tıp uygulamasına
aktarabilir
c. Sosyal

bilim

prensiplerini,

yöntem

ve

metodolojisini

tıp

uygulamasına aktarabilir
d. Toplum sağlığı ve sağlık bakımının geliştirilmesi yöntem ve bilgisini
tıp uygulamasına aktarabilir
e. Tıbbi araştırmalara bilimsel yöntem ve uygulamaları aktarabilir
f. Tıp alanı ile ilgili bilgileri takip edebilir ve güncelleyebilir

3. Profesyonel
a. Mezunlar etik ve yasal prensiplere uygun şekilde davranabilir
b. Öğrenir, yansıtır ve başkalarına öğretebilir
c. Farklı alanlardan oluşan, profesyonel bir takımda öğrenir ve etkili
olarak çalışabilir
d. Liderlik becerilerini uygulayabilir
e. Hastaları koruyabilir ve bakımını düzenleyebilir
f. Tıp uygulamasında, bilginin üretilmesinde ve yayılmasında en üst
düzeyde standartları yakalamayı hedefler.
g. Hastanın

çıkarlarını,

refah

ve

mutluluğunu

gözetmeyi

ilke

edinmiştir. Hastanın çıkarlarını, kişisel çıkarlarından önde tutar.
h. Hastalarına karşı adil ve saygılıdır.
i.

Toplumun sağlık gereksinimlerine karşı duyarlıdır.

4. İletişimci
a. Hastalarıyla dostça, empatiye ve güvene dayalı bir iletişim
kurabilir.
b. Hastaya ait özel bilgileri, hastanın onayı dışında üçüncü kişilerle
(hasta yakınları v.b) paylaşmadan etkili bir iletişim kurar.
c. Hastalar, hasta aileleri, meslektaşları, tüm sağlık personeli ve diğer
ilgili kişiler ile sağlıklı bir iletişim kurarak işbirliği sağlayabilir.

